Azets’ kursusprogram
2019/2020

Bliv Erfa-medlem
- en del af Netværket Epos
Med korrekt brug og fuld udnyttelse af
de mange muligheder i Epos-systemer
kan du spare tid og besvær i hverdagen
- til glæde for både dig selv og din
virksomhed.
Som medlem af Netværket Epos er du
altid sikker på at have den bedste løsning
og opdateret viden.

Jo bedre du er til at bruge Epos, desto bedre er din
virksomheds investering
Vi har sammensat et kursusprogram, som tager dig med rundt i Epos-universet. Med
kompetente og hjælpsomme undervisere er du sikret det bedste udgangspunkt for dit arbejde
med Epos.
Du er sikret den seneste viden på området, og du er garanteret, at din viden og redskaber
kobles sammen med din Epos-løsning og din virksomheds samlede processer.
Med mere end 25 års erfaring har vi meget at give videre.
På kurser og møder vil du få tips og tricks omkring din brug af Epos - ligesom vi på hvert
erfamøde har en gennemgang af den nyeste version af Epos.
Du vil også møde andre brugere af Epos samt vores dygtige Epos-konsulenter, som du kan
udveksle erfaring med.

Vil du høre mere, så kontakt kursusadministrator Joan Persen:
Telefon: 27 87 14 99

FÅ RABAT
Som medlem af
Netværket Epos får du
10 % rabat på vores
kurser.

Mail: joan.persen@azets.com
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Azets kursuskatalog 2019/2020
Med Epos kursusprogram sørger vi for, at du får det optimale ud af brugen af Epossystemerne.
Tilmeld dig

Når du har læst om kurserne, kan du tilmelde dig på azets.dk/aktiviteter. Nogle af de udbudte kurser
kræver dog, at du kontakter kursusadministrator Joan Persen på mail joan.persen@azets.com. Se,
hvordan du tilmelder dig under hvert enkelt kursus.

Du er sikret den seneste viden på området, og du er garanteret, at viden og
redskaber kobles sammen med din Epos-løsning og med din virksomheds samlede
processer.

Specialtilpassede kurser og workshops

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du
har spørgsmål til et aktuelt kursus.

Vi tilrettelægger kurser og workshops efter
behov og efter gældende kursuspriser. Alle priser
på kurser er eksklusiv moms og faktureres ved
tilmelding i henhold til gældende betalings- og
leveringsbetingelser.

Telefon: 70 27 31 30
Mail: hrpayroll-dk@azets.com
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Kom godt i gang med Epos Løn
Niveau 1

Niveau 2

Har du deltaget i Kom godt i gang med Epos Løn
- Niveau 1, og er du nu klar til at komme dybere
ned i brugen af Epos Løn?

Du er blevet bruger af en af Danmarks mest
brugervenlige og effektive lønløsninger. Få det
bedste udgangspunkt med dette kursus, hvor du
bliver sat godt ind i basisfunktionerne i Epos Løn.

Dette kursus fører dig videre mod en optimal anvendelse af
Epos Løn, der vil spare dig for tid og besvær samt give dig
en dybere forståelse af lønløsningen.

Du får overblik og efter kurset vil du kunne lave de
mest grundlæggende opgaver i Epos Løn samt udnytte
mulighederne for at spare tid og besvær i forbindelse med
lønudbetaling.

Udbytte
Efter kurset vil du blandt andet kunne:
• Opsætte parametre på standardudskrifter
• Lave dataudtræk til Excel fra en enkelt tabel
• Opsætte parametre til DA/DS statistik
• Indberette og rette indberetninger til eIndkomst
• Gennemskue hvad der sker, når man laver en bankeller Nets-overførsel
• Opsætte fravær samt tilbageførsel og regulering af
ferie
• Organisere de filer, som dannes i Epos Løn, på en
overskuelig måde
• Opsætte en simpel lønkontering
• Ændre satser

Udbytte
Efter kurset vil du blandt andet kunne:
• Oprette medarbejdere i Epos Løn
• Køre lønberegning
• Lave bankoverførsler
• Udskrive lønsedler

Form
Undervisningen vil veksle mellem foredrag og praktisk
undervisning. Under kurset får du stillet en PC med Epos
Løn til rådighed. Underviseren gennemgår omhyggeligt
funktionerne i Epos Løn og viser eksempler på, hvordan
du indsætter data. Vi simulerer sammen en lønkørsel - lige
fra oprettelse af en ny lønmodtager til gennemgang af den
færdige lønseddel.

Form
Undervisningen vil veksle mellem foredrag og praktisk
undervisning. Under kurset får du stillet en PC med Epos
Løn til rådighed. Underviseren gennemgår omhyggeligt
funktionerne og viser eksempler på, hvordan de virker i
Epos Løn.

Er kurset relevant for dig?
Kurset henvender sig til dig, der er ny bruger af Epos Løn, og
som fremover skal stå for lønbehandlingen i din virksomhed.
Det er en fordel, hvis du har et grundlæggende kendskab til
lønbehandling.

Er kurset relevant for dig?
Kurset henvender sig til dig, der er forholdsvis ny bruger af
Epos Løn, og som fremover skal stå for lønbehandlingen i
din virksomhed. Det er en forudsætning, at du tidligere har
deltaget på kurset Kom godt i gang med Epos Løn - Niveau
1, eller at du har tilsvarende kendskab til Epos Løn.

Praktisk information
Sted: Kurserne afholdes i hhv. Herlev og Aarhus
Varighed: Heldagskursus
Datoer og tilmelding: azets.dk/aktiviteter
Underviser: Epos-underviser
Forplejning: Løbende forplejning
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Kom videre med
Epos Løn

Form
Undervisningen vil veksle mellem foredrag og praktisk
undervisning. Under kurset får du stillet en PC med Epos Løn
til rådighed.
Du opfordres til at maile spørgsmål og emner til mailadressen:
hrpayroll-dk@azets.com på forhånd, da der vil være plads til at
gennemgå udfordringer fra din egen virksomhed.

Du har arbejdet med Epos Løn i en periode og har
styr på basisfunktionerne. Er du klar til det næste
skridt? Kom og lær, hvordan du kan få endnu
mere ud af Epos Løn og få Azets-konsulenternes
bedste tips og tricks.
På dette kursus gennemgår vi de mest avancerede funktioner.

Er kurset relevant for dig?

Udbytte

Kurset henvender sig til dig, der har et grundlæggende
kendskab til Epos Løn, og som gerne vil videre med lidt mere
avancerede funktioner. Det er en forudsætning, at du tidligere
har deltaget på kurserne Kom godt i gang med Epos løn (både
niveau 1 og 2), eller at du har tilsvarende kendskab til Epos
Løn.

Efter kurset vil du blandt andet kunne:
• Definere og opsætte egne udskrifter, som passer præcis
til din virksomheds ønsker og behov
• Opsætte og ændre layout på jeres lønsedler, så de viser
præcis de informationer, dine kollegaer har brug for og
efterspørger
• Danne egne saldofunktioner
• Foretage brevfletning af data fra Epos Løn og PA i MS
Word
• Import og eksport af data til og fra Epos Løn
• Eksport af data til Excel
• Opsætning af importskabeloner
• Import af data

Praktisk information
Sted: Kurset afholdes i hhv. Herlev og Aarhus
Varighed: Heldagskursus
Datoer og tilmelding: Kontakt kursusadministrator Joan
Persen på mailadresse: joan.persen@azets.com
Underviser: Epos-underviser
Forplejning: Løbende forplejning
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Lønarter
Niveau 1

Niveau 2

Vil du lære, hvordan lønarter i Epos Løn kan
hjælpe dig i din hverdag? Eller savner du
inspiration til arbejdet med lønarter?

Ønsker du selv at kunne påvirke og kontrollere
lønberegningen i Epos Løn?
På dette kursus lærer du selv at programmere lønarter.

Dette kursus giver dig et godt overblik over arbejdet med
lønarter og de muligheder, de rummer. Blandt andet lærer du
indtastning, beregning og visning.

Udbytte
Efter kurset vil du blandt andet kunne:
• Programmere lønartsoperationer
• Oprette nye lønarter, som ikke er dækket af
skabelonlønarter
• Ændre beregningsforløbet i eksisterende lønarter
• Forstå sammenhængen mellem lønarter
• Udnytte rækkefølgen af, hvordan løndele beregnes
inden for en lønart
• Foretage fejlfinding i lønarter ved hjælp at
lønberegning debug

Udbytte
På kurset lærer du blandt andet
• Indtastning, beregning og visning
• Hvad der gemmer sig bag fanerne på en lønart
• Variabel løn og tillæg/træk
• At sikre, at en lønart opsummerer rigtigt
Efter kurset vil du kunne:
• Anvende standard-skabelonlønarterne 20 og 21
• Oprette nye lønarter på grundlag af 20 og 21
• Kopiere nye lønarter. På dette kursus lærer du ikke at
programmere lønarter. Det lærer du tilgengæld på kurset
Lønarter, niveau 2.

Form
Underviseren gennemgår omhyggeligt lønarter i Epos Løn.
Undervisningen vil veksle mellem foredrag og praktisk
undervisning. Under kurset får du stillet en PC med Epos
Løn til rådighed.

Form
Er kurset relevant for dig?

Underviseren gennemgår omhyggeligt arbejdet med lønarter
i Epos Løn. Undervisningen vil veksle mellem foredrag og
praktisk undervisning. Under kurset får du stillet en PC med
Epos Løn til rådighed.

Kurset henvender sig til dig, der har arbejdet med Epos Løn
i en periode på minimum 6 måneder, og som har brug for at
arbejde med lønarter i Epos Løn. For at deltage i Lønarter,
niveau 2 skal du tidligere have deltaget på kurset Lønarter,
niveau 1.

Er kurset relevant for dig?
Kurset henvender sig til dig, der har arbejdet med Epos Løn i
en periode på minimum 6 måneder, og som har brug for at
arbejde med lønarter i Epos Løn.

Praktisk information
Sted: Kurserne afholdes i hhv. Herlev og Aarhus
Varighed: Heldagskursus
Datoer og tilmelding: Kontakt kursusadministrator Joan
Persen på mailadresse: joan.person@azets.com
Underviser: Epos-underviser
Forplejning: Løbende forplejning
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Hændelser i Epos Løn

Er kurset relevant for dig?
Kurset henvender sig til dig, der har et godt kendskab til Epos
Løn, og som gerne selv vil kunne oprette hændelser. Der vil
i gennemgangen blive vist SQL-sætninger og MS-query. Det
er en forudsætning, at du har kendskab til udtræk af data til
Excel via ODBC.

Vil du modtage påmindelser fra Epos Løn og
kontrollere dette ud fra firmaspecifikke regler?
Det og meget mere vil du kunne, når du har
deltaget i kurset Hændelser i Epos Løn.
Udbytte
Efter kurset vil du blandt andet kunne:
• Få Epos Løn til at give dig besked om fødselsdage og
jubilæer
• Tilpasse nuværende ”Fejl & bemærkninger” fra
lønberegningen
• Tjekke medarbejderstamdata efter firmaspecifikke regler
• Modtage en mail, når et givet fravær løber ud over for
eksempel ti kalenderdage

Form

Praktisk information

Undervisningen vil veksle mellem foredrag og praktisk
undervisning. Under kurset vil du få stillet en PC med Epos
Løn til rådighed.

Sted: Kurset afholdes i hhv. Herlev og Aarhus
Varighed: Heldagskursus
Datoer og tilmelding: Kontakt kursusadministrator Joan
Persen på mailadresse: joan.persen@azets.dk
Underviser: Epos-underviser
Forplejning: Løbende forplejning
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Ferie 2020 - Lønarter
nuværende samt
overgangperiode

kurset tilrettelagt, så der både er plads - og opfordring - til,
at du som deltager bidrager med spørgsmål og erfaring.

Er kurset relevant for dig?
Kurset henvender sig til dig, der har et godt kendskab til
Epos Løn, og som skal administrere ferie for virksomhedens
medarbejdere ifølge den nye ferielov.

Administrerer du eksempelvis ferieoptjening,
-afholdelse, -overførsel for virksomhedens
medarbejdere, og er din Epos installation fra før
2015? Så vil dette kursus være relevant for dig.

Forudsætninger
For at deltage på kurset skal din Epos Løn være migreret og
opdateret til Ferie 2020.

På dette kursus gennemgår vi lønarter og systemopsætninger
for alt vedrørende ferie frem til 1/9-2020. Det gælder lønarter
for den nuværende ferielov vedrørende optjening, afholdelse,
overførsel og meget mere samt lønarter for overgangsåret.

Udbytte
Efter kurset vil du blandt andet kunne:
• Administrere Ferieloven før 2020 og overgangsåret frem
til 1/9-2020
• Ændre parametrene for beregninger for nuværende
ferielov
• Ændre parametrene for beregninger for overgangsåret

Praktisk information
Sted: Kurset afholdes i hhv. Herlev og Aarhus
Varighed: Halvdagskursus
Datoer og tilmelding: azets.dk/aktiviteter
Underviser: Epos-underviser
Forplejning: Løbende forplejning

Form
Undervisningeren er en IT-lønkonsulent. Kurset indeholder
et indledningsvist indlæg fra underviseren, og herefter er
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Årsafslutningsseminar
Niveau 2

Niveau 1

Er du erfaren bruger af Epos Løn, og har du
allerede prøvet at lave årsafslutning i Epos
Løn, men alligevel kunne du have glæde af en
gennemgang? Så er dette kursus det rette for
dig.

Har du brug for input til, hvordan du får lavet
en korrekt og sikker årsafslutning? Så er dette
kursus noget for dig.
Formålet med dette kursus er at give dig, der arbejder med
lønudbetaling, mulighed for selvstændigt at lave årsafslutning
i Epos Løn. Du får en gennemgang af de vigtigste elementer
og faldgrupper i proceduren.

Udbytte
På kurset lærer du blandt andet:
• Årsafslutning i Epos Løn - alt, hvad du skal huske
• Årsskifte - afstemning og nye satser
• Nyheder i Epos Løn - evt. nyheder fra eksterne
relationer

Udbytte
På kurset lærer du blandt andet:
• Årsafslutning i Epos Løn - alt, hvad du skal huske
• Årsskifte - afstemning og nye satser
• Nyheder i Epos Løn - evt. nyheder fra eksterne relationer

Form
Dette kursus svarer til niveau 1, men forudsætter, at du før
har prøvet at gennemføre årsafslutning i Epos Løn.

Form
Underviseren er lønkonsulent. Kurset indeholder et
indledningsvist indlæg fra underviseren, og herefter er kurset
tilrettelagt, så der både er plads - og opfordring - til, at du som
deltager bidrager med spørgsmål og erfaring.

Underviseren er lønkonsulent. Kurset indeholder et
indledningsvist indlæg fra underviseren, og herefter er
kurset tilrettelagt, så der både er plads - og opfordring - til,
at du som deltager bidrager med spørgsmål og erfaring.

Er kurset relevant for dig?
Er kurset relevant for dig?

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med lønudbetaling i
Epos Løn, og som skal lave årsafslutning for første gang.

Kurset henvender sig til dig, der er erfaren bruger af Epos
Løn, og som tidligere har foretaget årsafslutning i Epos Løn.

Praktisk information
Sted: Kurserne afholdes i hhv. Herlev og Aarhus
Varighed - niveau 1: Heldagskursus
Varighed - niveau 2: Halvdagskursus
Datoer og tilmelding: azets.dk/aktiviteter
Underviser: Epos-underviser
Forplejning: Løbende forplejning
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Fra Epos til Office
- Niveau 1
Oplysningerne i Epos udgør værdifuld
ledelsesinformation. Med en eksport til Excel
kan data anvendes til blandt andet analyse og
præsentation. Kom og hør, hvordan du får endnu
mere ud af de oplysninger, Epos rummer.

Form
Undervisningen vil veksle mellem foredrag og praktisk
undervisning. Under kurset får du stillet en PC med Epos
Løn til rådighed. Der undervises i Microsoft Excel 2007.

Er kurset relevant for dig?
Udbytte

Kurset henvender sig til dig, der har brug for at levere
lønudtræk til den ovrige organisation. Du er sandsynligvis
løn-, HR- eller IT-medarbejder. For at få mest ud af kurset
anbefaler vi, at du har arbejdet med Epos Løn i en periode,
og at du har grundlæggende kendskab til Microsoft Office
Excel.

Efter kurset vil du blandt andet kunne opbygge enkle
diagrammer, rapporter og pivot-tabeller i Excel. Du vil nemt
og hurtigt kunne lave oversigter og lister som eksempelvis:
• Oprettelse af datakilder
• Medarbejderoversigt
• Medarbejderrapport
• Feriepengerapport med ÅTD saldi
• Rapport over aldersfordeling
• Gøre rapporter tilgængelige fra Epos Løn
Du får en grundig gennemgang af, hvordan du kan
danne regneark, diagrammer og pivot-tabeller ved enkle
kombinationer af oplysninger i Epos Løn og genbruge
opsætninger.

Praktisk information
Sted: Kurserne afholdes i hhv. Herlev og Aarhus
Varighed: Heldagskursus
Datoer og tilmelding: azets.dk/aktiviteter
Underviser: Epos-underviser
Forplejning: Løbende forplejning

Vi har udarbejdet nogle nyttige standardrapporter, som du
får med dig hjem på en USB-nøgle. Standardrapporterne kan
du benytte direkte eller som inspiration.
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Fra Epos til Office
- Niveau 2
Arbejder du med udtræk fra Epos, og vil du
gerne have endnu mere ud af informationerne?
Kom og få de bedste tricks og værdifulde
hjælpematerialer.

Form

På dette kursus lærer du, hvordan du danner mere avancerede
udtræk fra Epos, som kan anvendes i pivottabeller i Excel. Vi
gennemgår også forskellige finesser, der gør dine rapporter
pænere og mere overskuelige.

Er kurset relevant for dig?

Undervisningen vil veksle mellem foredrag og praktisk
undervisning. Under kurset får du stillet en PC med Epos Løn
til rådighed. Der undervises i Microsoft Excel 2007.

Kurset henvender sig til dig, der har brug for at levere
lønudtræk til den ovrige organisation. Du er sandsynligvis løn-,
HR- eller IT-medarbejder. For at få mest ud af kurset anbefaler
vi, at du har en vis erfaring med ODBC-udtræk. Desuden skal
du tidligere have deltaget i kurset Fra Epos til Office, niveau 1.

Udbytte
Efter kurset vil du blandt andet kunne:
• Opbygge rapporter, som indeholder data fra tabeller,
saldofunktioner og forskellige stamdata
• Foretage specielle opsætninger af pivot-tabeller, som gør
rapporten mere overskuelig
• Foretage opsætninger, så din rapport opdaterer
automatisk, når du åbner rapporten eller indsætter dine
ønskede valg

Praktisk information

Vi har udarbejdet nogle nyttige standardrapporter, som du får
med dig hjem på en USB-nøgle. Standardrapporterne kan du
benytte direkte eller som inspiration.

Sted: Kurserne afholdes i hhv. Herlev og Aarhus
Varighed: Heldagskursus
Datoer og tilmelding: azets.dk/aktiviteter
Underviser: Epos-underviser
Forplejning: Løbende forplejning
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Kom godt i gang med
Epos HR Basis
Epos HR er det naturlige omdrejningspunkt
for dit HR-arbejde. Kom og lær, hvordan du
med grundmodulet Epos HR Basis kan sikre, at
fundamentet i din medarbejderhåndtering er på
plads.

Form
Undervisningen vil veksle mellem foredrag og praktisk
undervisning. Under kurset får du stillet en PC med Epos HR
til rådighed.

Er kurset relevant for dig?
Kurset henvender sig til dig, der står for de administrative
HR-processer samt til dig, der er ansvarlig for anvendelse og
opbygning af Epos HR i din virksomhed. Kurset kræver ingen
særlige forudsætninger eller forhåndsviden.

Udbytte
Efter kurset vil du blandt andet kunne:
• Opsætte fleksible og dynamiske datafelter og
skabeloner til registrering af stamdata - eksempelvis
kontaktoplysninger, stillingsbeskrivelser, lønoplysninger,
udleverede effekter, nærmeste pårørende,
medlemskaber, CV-oplysninger og andre stamdata, som
er specifikke for din virksomhed
• Importere, oprette og redigere medarebjderdata
• Give medarbejdere og ledere adgang til at se og/
eller vedligeholde udvalgte oplysninger på egne
medarbejdere samt egne oplysninger
• Gøre HR-værktøjer og nøgletal tilgængelige for
organisationen, eksempelvis personalehåndbogen
• Systematisere og effektivisere administrative HRprocesser ved f.eks. ansættelser og fratrædelser
• Skabe overblik over ansvar og opgaver
• Analysere data

Praktisk information
Sted: Kurset afholdes i hhv. Herlev og Aarhus
Varighed, Heldagskursus
Datoer og tilmelding: Kontakt kursusadministrator
Joan Persen på mailadresse: joan.persen@azets.dk
Underviser: Epos-underviser
Forplejning: Løbende forplejning
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Kom godt i gang med
Epos HR Dialog

•
•

Epos HR understøtter effektiv dialog og udvikling
af viden på tværs af virksomheden. Få viden
om, hvordan du med Epos HR Dialog sikrer,
at du gennemfører målrettede og effektive
samtaleforløb i din virksomhed.

Generere rapporter over gennemførselsprocent for hele
eller udvalgte dele af virksomheden
Udtrække rapporter, analysere data og skabe overblik
over eksempelvis udviklingsønsker og indsatsområder på
virksomhedsniveau og på afdelingsniveau

Form
Undervisningen vil veksle mellem foredrag og praktisk
undervisning. Under kurset får du stillet en PC med Epos HR
til rådighed.

På dette kursus lærer du at opsætte fleksible skabeloner til
samtaleværktøjer, og hvordan du igangsætter og følger op på
samtaleforløb på tværs af virksomheden. Du lærer desuden,
hvordan du analyserer og genererer ledelsesinformation som
opfølgning.

Er kurset relevant for dig?
Kurset henvender sig til dig, der er ansvarlig for HR-udvikling,
herunder samtalebaseret HR-processer og surveys via Epos
HR Dialog, i din virksomhed. For at få mest ud af kurset
kræver det, at du har deltaget på, eller har viden, der tilsvarer
kurset Kom godt i gang med Epos HR Basis.

Udbytte
Efter kurset vil du blandt andet kunne:
• Opsætte fleksible og dynamiske skabeloner
til samtaleværktøj til f.eks. MUS, LUS, APV,
udviklingsplaner, 3-måneders samtaler, seniorsamtaler,
fratrædelsessamtaler, syge/fraværssamtaler, etc.
• Gøre relevante hjælpeværktøjer tilgængelige for ledere
og medarbejdere - eksempelvis personalehåndbog,
uddannelsespolitik, hjælp til stresshåndtering, etc.
• Definere samtaleprocessen og igangsætte samtaleforløb
på tværs af virksomheden eller for udvalgte medarbejdere
• Opsætte automatiske mails og reminders til
samtaleforløbet for ledere og medarbejdere

Praktisk information
Sted: Kurset afholdes i hhv. Herlev og Aarhus
Varighed: Heldagskursus
Datoer og tilmelding: Kontakt kursusadministrator Joan
Persen på mailadresse: joan.persen@azets.com
Underviser: Epos-underviser
Forplejning: Løbende forplejning
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Kom godt i gang med
Epos HR Kompetence

Form

Med Epos HR får du overblik over den viden, som
hver enkelt medarbejder besidder. Kom og lær,
hvordan du med Epos HR Kompetence skaber
grundlag for målrettet kompetenceudvikling for
den enkelte medarbejder og for din virksomhed
som helhed.
På dette kursus lærer du, hvordan du definerer og opsætter
kompetenceprofiler og igangsætter samtaleforløb
med kompetencevurdering. Du lærer også, hvordan du
efterfølgende analyserer kompetencedata og identificerer
udviklingsbehov og potentialer på tværs af virksomheden.

Undervisningen vil veksle mellem foredrag og praktisk
undervisning. Under kurset får du stillet en PC med Epos HR
til rådighed.

Er kurset relevant for dig?
Kurset henvender sig til dig, der er ansvarlig for HR-udvikling,
herunder kompetenceudvikling via Epos HR Kompetence, i din
virksomhed. For at få mest ud af kurset kræver det, at du har
deltaget på, eller har en viden, der svarer til kurset Kom godt
i gang med Epos HR Basis.

Udbytte
Efter kurset vil du blandt andet kunne:
• Oprette og vedligeholde kompetencekatalog
• Opsætte kompetenceprofiler med idealniveau
• Igangsætte samtaleforløb med kompetencevurdering på
tværs af virksomheden eller for udvalgte medarbejdere
• Opsætte automatiske mails og reminders til
samtaleforløbet for ledere og medarbejdere
• Generere rapporter over gennemførselsprocent for hele
eller udvalgte dele af virksomheden
• Udtrække gap-analyser på udviklingsbehov og
udviklingspotentialer for hele eller dele af virksomheden

14

Praktisk information
Sted: Kurset afholdes i hhv. Herlev og Aarhus
Varighed: Heldagskursus
Datoer og tilmelding: Kontakt kursusadministrator Joan
Persen på mailadresse: joan.persen@azets.com
Underviser: Epos-underviser
Forplejning: Løbende forplejning

Kom godt i gang med
Epos HR Kursus

Form
Undervisningen vil veksle mellem foredrag og praktisk
undervisning. Under kurset får du stillet en PC med Epos HR
til rådighed.

Epos HR holder styr på din virksomheds
kursusaktiviteter. Få viden om, hvordan du
med Epos HR Kursus kan strømline og lette
kursusadministrationen og samtidig give ledere
og medarbejdere nem adgang til målrettede
kursusaktiviteter.

Er kurset relevant for dig?
Kurset henvender sig til dig, der er ansvarlig for kurser og
uddannelse, herunder kursuskatalog via Epos HR Kursus, i
din virksomhed. For at få mest ud af kurset kræver det, at du
har deltaget på, eller har en viden, der svarer til kurset Kom
godt i gang med Epos HR Basis.

Udbytte
Efter kurset vil du blandet andet kunne:
• Oprette og vedligeholde kursuskatalog med information
om kursusindhold, udbyderinformation, tid og sted,
underviser, deltagerforudsætninger, etc.
• Gøre udvalgte kurser tilgængelige for ansøgning
• Administrere kursustilmeldinger, kursusaflysninger,
bekræftelser, etc.
• Oprette og redigere automatiske mails og reminders til
ledere og medarbejdere
• Opsætte fleksible skabeloner til kursusevaluering
• Anvende kursusøkonomi, herunder trække
kursusregnskab og budget
• Opsætte automatisk overvågning af udløb af
certificeringer
• Analysere kursusdata og trække ledelsesinformation

Praktisk information
Sted: Kurset afholdes i hhv. Herlev og Aarhus
Varighed: Heldagskursus
Datoer og tilmelding: Kontakt kursusadministrator Joan
Persen på mailadresse: joan.persen@azets.com
Underviser: Epos-underviser
Forplejning: Løbende forplejning
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Betingelser og praktisk information
Vedr. kurser, workshops og møder:
Tilmelding

Du kan tilmelde dig via vores hjemmeside www.azets.dk/aktiviteter eller ved at kontakte kursusadministrator
Joan Persen på mail joan.persen@azets.com. Du modtager automatisk en bekræftelse på din tilmelding. Skulle du
ikke modtage den, er du velkommen til at kontakte os. Tilmelding senere end 14 dage før kursusstart betragtes
som bindende, og nedenstående regler for afbestilling vil gælde.
Nogle kurser fremgår ikke på hjemmesiden, da de tilrettelægges efter jeres behov. Kontakt kursadministrator, hvis
du er interesseret i en af disse kurser.

Forplejning

Der serveres morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe ved alle heldagskurser afholdt af Azets. Hele dagen er der
desuden frisk kaffe, the og vand. Der vil blive serveret let morgenmad til halvdagskurser, der starter kl. 9.00, og der
vil være sandwich til eftermiddagskurser, der starter kl. 13.00. Ved møder i Netværket Epos er der fuld forplejning
hele dagen i det tidsrum, mødet varer.

Betaling

Alle priser på kurser er eksklusiv moms, og faktureres ved tilmelding i henhold til gældende betalings- og
leveringsbetingelser. Kursusprisen dækker undervisning, undervisningmateriale og forplejning.

Afbestilling

Hvis du bliver forhindret i at deltage, kan du afmelde uden beregning op til 14 dage før aktiviteten. Dette skal ske
skriftligt pr. mail til hrpayroll-dk@azets.com.
Kommer dit afbud senere end 14 dage før, vil du blive faktureret fuld pris for kurset eller - for møder afholdt af
Netværket Epos - dagsprisen (650 kr.). Du er altid velkommen til at sende en stedfortrædende kollega.

Kontaktinformation

Hvis du har nogle spørgsmål, kan du kontakte
Azets’ kursusadministrator Joan Persen:
Telefon: 27 87 14 99
Mail: joan.persen@azets.com
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